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Essa é a pergunta que os headhunters, como eu, ouvem com mais freqüência em qualquer 
reunião, evento social ou esportivo. O pior é que a pergunta é extremamente generalista. O 
que a pessoa quer mesmo saber é: como vai o mercado de trabalho para um profissional com 
a minha formação, minha experiência, minhas competências e minhas expectativas? Na 
verdade, considerando o mercado de altos executivos, no qual atuo, existem algumas 
características que caberiam numa resposta geral.  
 
Em primeiro lugar, o mercado de trabalho tem dois importantes subconjuntos: o de novas 
posições e o de reposição. As novas posições podem ter sido criadas por uma reorganização, 
uma fusão ou pela entrada no mercado de uma empresa que adota um novo modelo de 
negócios. As substituições podem ter várias razões, como demissão por mau desempenho, a 
saída espontânea de um profissional que aceitou um novo desafio e o mais desconfortável de 
todos, que é o caso de morte do antigo ocupante.  
 
Em cada um destes dois subconjuntos as características dos processos de contratação são bem 
diversas e o perfil do executivo procurado é bem diferente. Neste início de 2007, o mercado de 
altos executivos no Brasil começou bastante aquecido e com uma interessante distribuição de 
60% de posições de reposição e 40% de novas posições.  
 
O mais curioso é que as novas posições estão mostrando uma característica que também é 
nova. São empresas internacionais de porte médio e originárias de países que não estão entre 
os tradicionais investidores dos últimos anos no País. São empresas da Noruega, da 
Dinamarca, da Índia, do Paquistão e de Cingapura.  
 
Nosso executivos terão pela frente o desafio de entender a cultura e o jeito de administrar 
destes novos "entrantes", além da difícil tarefa de ensinar o Brasil (começando pela carga 
tributária) aos novos investidores. Outro desafio destas novas posições é que, por serem 
empresas de médio porte: o executivo tem que ser do tipo "mão na massa" e, ao mesmo 
tempo, ter a sofisticação necessária para conviver em um ambiente internacional.  
 
No chamado mercado de reposição a grande demanda é por desempenho. O que se pede aos 
executivos que estão sendo contratados nos processos de substituição é A grande capacidade 
de diagnosticar as situações e muita concentração na execução. É época de mostrar 
realizações e não só projetos.  
 
Por outro lado, a demanda por "executores" com foco em resultados está tornando o mercado 
muito flexível em termos de faixas etárias. Os executivos na faixa dos 50 aos 60, com 
disposição e saúde, voltam a ter um significativo espaço no mercado, em função de sua 
reconhecida experiência e de suas competências acumuladas vencendo desafios em condições 
complexas. Podem ter certeza de que não estou defendendo a classe dos veteranos em função 
de serem contemporâneos meus.  
 
Sua presença é muitas vezes fator fundamental de sucesso e equilíbrio de uma equipe e de 
uma empresa. A maturidade emocional é hoje uma das competências mais demandadas e os 
profissionais mais maduros já viram este filme em branco e preto e guardam o vídeo em casa.  
 
Fonte: Gazeta Mercantil, São Paulo, 14 fev. 2007. Vida Executiva, p. C9.  
 


